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EDITAL Nº 001/2022 

Edital de convocação para eleição da composição do Conselho Municipal de Cultura e 
Turismo (CMCT) do Município de Tracunhaém gestão 2022/ 2024.   

O Conselho Municipal de Cultura e Turismo (CMCT) – Tracunhaém-PE, no uso de 
suas atribuições legais, com fundamentos na Lei Municipal nº 441/2011, torna público 
para conhecimento dos interessados, o presente Edital de convocação para eleição de 
Conselheiros representantes da Sociedade Civil que integrarão o Conselho Municipal 
de Cultura e Turismo de Tracunhaém no biênio 2022/2024, cujas normas são regidas 
pelo presente edital. 

I – DAS VAGAS 

Art. 1º. Conforme previsto no artigo 5º e 7º da Lei Municipal nº 441/2011, as 
Comissões Temáticas serão dozes (12) representantes, dentro das seguintes áreas da 
Sociedade Civil: 
I - Dois representantes das artes cênicas, dança e música; teatro, artes circenses, 
dança popular e erudita, música popular e erudita; 
II – Dois representantes da Cultura Popular: maracatu, coco-de-roda, caboclinho, 
ciranda, capoeira, mamulengo, cavalo amarinho, bloco rural, hip hop e outros 
segmentos afins;   
III – Dois representantes das Artes visuais, audiovisuais e artesanato, artes plásticas e 
gráficas, fotografia, cinema, vídeo, rádio e televisão; 
IV - Dois representantes da Educação: livro, literatura, biblioteca, arquivos, ciências, 
tecnologia, escolas de artes e associações; 
V - Dois representantes do Patrimônio Histórico Cultural: arquitetura, museologia e 
história, cultura negra e indígena, patrimônio imaterial e tradições populares; 
VI – Dois representantes do Patrimônio Histórico Turístico: igrejas, serra de trapuá, 
rios, açude, engenhos e prédios tombados. 
 
Parágrafo 1º - Os representantes eleitos exercerão mandato de 02 (dois) anos no 
Conselho Municipal de Cultura e Turismo de Tracunhaém, admitindo-se apenas mais 
uma recondução.  
 
Artº 2º O Conselho Geral será assim constituído Artº 7º Lei Municipal nº 441/2011 
I-   04 (quatro) Membros da Coordenação Colegiada; 
II-  02 (dois) Representantes da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; 
III- 02 (dois) Representantes da Secretaria Municipal de Educação; 
IV- 01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e 
Direitos Humanos; 
V- 01 (um) Representante da Câmara Municipal; 
V- 02 (dois) Representantes de cada Comissão Temática, prevista ao inciso III do 
artigo 4º da Lei Municipal nº 441/2011.  
 
II – DO CREDENCIAMENTO  

 
Artigo 3º. O pedido de credenciamento de representantes deverá ser realizado na 
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esportes e Lazer de Tracunhaém, 
CENTRART (OCA), s/n, Loteamento: Renascer, Bairro: Centro, Tracunhaém–PE, das 
08:00h às 12:00 horas. De 29 de agosto de 2022 a 02 de setembro de 2022, 
presencialmente e virtualmente, através do link abre.ai/inscricaocmct-tracunhaem 
Parágrafo Único: Os pedidos de credenciamento serão homologados pela Comissão 
Eleitoral CMCT, no dia 09 de setembro de 2022. 
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Art. 4º. No ato do credenciamento os(as) candidato(as) deverão apresentar 
cópias simples dos seguintes documentos:  
 

I - PESSOA FÍSICA 
a) Formulário de Inscrição do CMCT;  
b) Cópia do RG e CPF (legível) do candidato; 
c) Comprovação de atividade cultural do candidato e no mínimo dois (02) anos na   
  cidade de Tracunhaém-PE (anexar Consagração e comprovação do exercício de 
atividades culturais: matérias de jornais ou de sites, revistas, folders, cartazes, fotos e 
outros impressos, todos legíveis e devidamente datados (no mínimo, 05 itens), CDs ou 
DVDs; 
d) Comprovante de endereço do candidato - Emitido no máximo com 90 dias; Serão 
aceitos os seguintes documentos: 1 - Contas de água, energia elétrica, telefone fixo ou 
móvel; 2 - Correspondência expedida por órgãos oficiais das esferas municipais, 
estaduais ou federal; 3 - Correspondência de entidades bancárias, públicas ou 
privadas ou administradoras de cartão de crédito ou Declaração de Endereço emitida 
em nome de outrem com o qual resida no tempo estabelecido, com reconhecimento 
de firma e cópia da Rg e CPF do declarante. 
 
II – PESSOA JURÍDICA 
a) Formulário de Inscrição do CMCT;  
b) Cópia do RG e CPF (legível) do Presidente em exercício; 
c) Comprovação de atividade cultural do candidato e no mínimo dois (02) anos na   
  cidade de Tracunhaém-PE (anexar Consagração e comprovação do exercício de 
atividades culturais: matérias de jornais ou de sites, revistas, folders, cartazes, fotos e 
outros impressos, todos legíveis e devidamente datados (no mínimo, 05 itens), CDs ou 
DVDs; 
d) Cópia do cadastro do CNPJ da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br) da 
empresa em que exerce atividade relacionada à cadeia produtiva de Cultura ou 
Turismo; 
e) Cópia das certidões Negativas 
f) Cópia da Ata de eleição e posse 
g) Cópia do estatuto social  
h) Comprovante de endereço do candidato - Emitido no máximo com 90 dias; Serão 
aceitos os seguintes documentos: 1 - Contas de água, energia elétrica, telefone fixo ou 
móvel; 2 - Correspondência expedida por órgãos oficiais das esferas municipais, 
estaduais ou federal; 3 - Correspondência de entidades bancárias, públicas ou 
privadas ou administradoras de cartão de crédito ou Declaração de Endereço emitida 
em nome de outrem com o qual resida no tempo estabelecido, com reconhecimento 
de firma e cópia da Rg e CPF do declarante. 
 
III – REPRESENTANTES DO GOVERNO  
- Formulário de Inscrição do CMCT;  
- Cópia do RG e CPF (legível); 
- Cópia da Portaria do Cargo Municipal para os Servidores Efetivos, Contratados e/ou   
  Comissionados do Poder Executivo de Tracunhaém-PE; 
- Cópia da Diplomação do Cargo do Poder Legislativo de Tracunhaém-PE; 
 
Parágrafo Único: Os documentos comprobatórios deverão estar em nome do Agente 
Cultural. 
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III - DA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA ELEITORAL  
 

Artigo 5º. A Assembléia Geral para eleição de representação da Sociedade Civil para 
gestão 2022/2024 do CMCT será realizada no dia 12 de setembro de 2022 das 
09:30h às 12:00 horas, na Câmara Municipal de Tracunhaém, localizada na Praça 
Costa Azevedo, 57, Centro - CEP 55805-000, Tracunhaém–PE, sob responsabilidade 
e supervisão da Comissão Eleitoral CMCT. 

 
Artigo 6º. Participarão da eleição os candidatos e eleitores com seus cadastros e 
inscrições devidamente deferido(s) pela Comissão Eleitoral CMCT juntamente com a 
Secretaria de Cultura, Turismo, Esportes e Lazer de Tracunhaém-PE, sendo vetado o 
voto por procuração.  

 
Artigo 7º. A Assembléia Geral de eleição dar-se-á seguindo a seguinte ordem:  

a) Às 09:30h - Abertura e instalação da Assembléia pelo Coordenador Geral 
do CMCT e pelo Secretário de Cultura, Turismo, Esportes e Lazer de 
Tracunhaém-PE;  

b) Às 10h00min - Apresentação dos representantes da Sociedade Civil de 
cada Comissão Temática, habilitados pela Comissão Eleitoral CMCT 
juntamente com a Secretaria de Cultura, Turismo, Esportes e Lazer de 
Tracunhaém-PE;  
c) Às 10h30min - Processo Eleitoral (votação);  
d) Às 11h00min - Apuração do resultado dos eleitos; 
e) Às 11h30min - Divulgação dos eleitos que irão compor o CMCT de 
Tracunhaém-PE – Biênio (2022/2024), definidos pela assembléia geral, sendo 
o resultado registrado em ata e assinado por todos os presentes;  
f) Ás 12h00min - Encerramento da Assembléia Eleitoral. 
 

Parágrafo 1º - A eleição terá início, impreterivelmente às 09:30h observando-se 15 
(quinze) minutos de tolerância e quórum de maioria simples (cinquenta por cento mais 
um) dos inscritos e habilitados.  
 

IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

Artigo 8º. Em caso de omissão deste Edital, as questões serão resolvidas pela 
Comissão Eleitoral, sem prejuízo de edição de novos editais.  
 

Art. 9º Os casos omissos neste Edital serão analisados, definidos e normatizados pela 
Comissão Eleitoral, cuja decisão não caberá recurso.  
 

Art. 10º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 Tracunhaém-PE, 24 de agosto de 2022.  
 

 
COMISSÃO ELEITORAL: 
 

_____________________________________ 
Lucas Samir de Lima Morais 

Presidente 
 

_____________________________________ 
Gilrégis de Albuquerque Pessoa 

Vice-Presidente 

 

_____________________________________ 
João Felipe Ferreira Barbosa 

Secretário 
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FICHA DE INSCRIÇÃO – SOCIEDADE CIVIL 

 
 

Gestão CMCT: 2022 a 2024 

 (     ) Pessoa Física       (     ) Pessoa Jurídica  

 

COMISSÕES TEMÁTICAS: 

 

(    ) Comissão Temática I 

(    ) Comissão Temática II 

(    ) Comissão Temática III 

(    ) Comissão Temática IV 

(    ) Comissão Temática V 

(    ) Comissão Temática VI 

 

DADOS DO CANDIDATO 

 

 

Nome: _______________________________________________________________ 

Endereço: _____________________________________________________   nº ____  

Bairro: _______________________________________________________________  

Cidade: ________________________________________________ UF: __________  

CEP:_____________________________           

R.G. _____________________________ C.P.F: _________________________________ 

Contatos:_________________________  WhatsApp ___________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________ 

 

CNPJ: ________________________________________________________________ 

Nome do Responsável da Entidade: _____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Tracunhaém-PE, _____ de ____________ de 2022. 

 

 
___________________________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 
 
 
OBSERVAÇÃO: 
 

* Anexar as cópias das documentações exigidas no Edital 01/2022 CMCT. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO  
 

Gestão CMCT: 2022 a 2024 

 

(    ) PODER EXECUTIVO DE TRACUNHAÉM 

 

(    ) PODER LEGISLATIVO DE TRACUNHAÉM 

 

 

 

DADOS DO CANDIDATO 

 

Nome: _______________________________________________________________ 

Endereço: _____________________________________________________   nº ____  

Bairro: _______________________________________________________________  

Cidade: ________________________________________________ UF: __________  

CEP:_____________________________           

R.G. _____________________________ C.P.F: _________________________________ 

Contatos:_________________________  WhatsApp ___________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________ 

CNPJ: ________________________________________________________________ 

Nome da Entidade: __________________________________________________ 

 

 

Tracunhaém-PE, _____ de ____________ de 2022. 

 

 

 

 

 
___________________________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: 
 

* Anexar as cópias das documentações exigidas no Edital 01/2022 CMCT. 

  


